
                             
                            

 

 61/66/6011 مورخ اطالعات مندرج  در روزنامه  ضایعات فروش  شرایط شرکت در مزایده 

 . مطابق با لیست پیوست متعلق به شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس ، ضایعات: فروش  مزایدهموضوع  -1

حمل و نقل در وجه شرکت تضمین شده  بانکی چکیا یک فقره  ضمانت نامه بانکیگان می بایست یک فقره شرکت کنند -2

 نمایند .تحویل  (الف)پاکت در بابت سپرده شرکت در مزایده جمع قیمت پیشنهادی را ،  11اعتماد ترابر گروس معادل %

 باشد. اطالع از کم وکیف آن می موضوع مزایده وارائه پیشنهاد به منزله رویت  شرکت در مزایده و -3

بسته و  بدر پاکت در 26/66/6011مورخ  پنجشنبهوز ر 62011ساعت  را حداکثر تا خود قیمت پیشنهاد کلفندمتقاضیان م -4

درس آبه امضاء کننده   یا مشخصات متقاضی)اشخاص حقوقی( همراه با تصویر کارت ملی و (ب)پاکت به عنوان  مهر و امضاء شده

  تسلیم نمایند. اداری، واحد  جاده بیجار به تکاب ، جنب کارخانه سیمان کردستان 5استان کردستان ، شهرستان بیجار، کیلومتر 

ولیکن اولویت فروش به کسانی خواهد بود که متقاضی  پیشنهاد قیمت نسبت به کل لیست یا بخشی از لیست بالمانع است -5

 به باالترین قیمت باشند. بصورت یکجا ضایعاتخرید کل 

 نفرات برگزیده اعالم می گردند. ی ویکلیه پیشنهادات واصله پس از اتمام مدت مزایده بازگشا -6

 دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ناقص و، مشروط  مبهم ،، به پیشنهادات فاقد سپرده  -7

 سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد.، در مزایده به غیر از سپرده نفرات اول تا سوم  -8

حمل و نقل ظرف سه روز از تاریخ ابالغ نسبت به واریز کل مبلغ مزایده به حساب شرکت  حداکثر برنده مزایده موظف است -9

نزد بانک  551191111111117771525117IRیا به شماره شبای  1117771525117 به شماره حساب اعتماد ترابر گروس

به همین ترتیب تا نفر سوم  اقدام نماید و تابه نفر دوم اعالم خواهد شد  سپرده وی ضبط و اقدام نماید در غیر اینصورتصادرات 

 اقالمالزم به ذکر است که سپرده شرکت در مزایده در محاسبات وجوه واریزی لحاظ نخواهد شد و پس از تحویل  عمل خواهد شد.

بدیهی است انتخاب نفر دوم و به همین ترتیب نفر سوم در صورت انصراف د خواهد شد .مورد مزایده و تسویه حساب کامل مستر

 نفرات قبل و یا تجدید مزایده به تشخیص شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس خواهد بود.

جداگانه اشخاص حقوقی شرکت کننده در مزایده مکلف هستند تصویر آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه خود را در پاکت  -11

 همزمان با ارائه پیشنهاد قیمت تحویل نمایند .

 . می باشدبه عهده خریدار در صورت نیاز است و هزینه های حمل  شهرستان بیجاررد مزایده امحل تحویل مو -11

غیر در حمل مورد مزایده اقدام نماید نسبت به تحویل و روز پس از واریز وجه  5خریدار متعهد است حداکثر ظرف مدت  -12

 .ه مأخذ کل ارزش معامله بعنوان هزینه انبارداری از برنده مزایده اخذ خواهد شددرصد ب 1 /1 اینصورت به ازای هر روز تأخیر

 رد مزایده بازدید نمایند .ااز مو در تاریخ درج شده در آگهی روزنامه شرکت کنندگان می توانند با هماهنگی شرکت - 13



                             
                            

 

 رؤیت خریدار رسیده و شرایط مزایده مورد قبول خریدار واقع شده است که پس از مورد مزایده بطور کامل به -14

مورد ، خریدار ادعایی در مورد شرایط و وضعیت حمل و نقل اعتماد ترابر گروسقطعی شدن فروش و واریز وجه به حساب شرکت  

 نخواهد داشت. مزایده

 گردد.تحویل مورد مزایده پس از واریز کامل وجه انجام می  -15

 گردد. مینمالیات بر ارزش افزوده اضافه به مبلغ پیشنهادی -61

 یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. هر یکشرکت در رد یا قبول  -17

 صفحه این فرم می بایست توسط شرکت کننده مهر و امضاء گردد . هر دو -18

.... کدملی/شناسه ملی ...............شماره شناسنامه / شماره ثبت ............ به ..............................................این شرکت .............. اینجانب /

 ......................................به نشانی: .......................................... ................................... / اداره ثبت شرکتهایازادره ص .............................

مزایده  وسایل نقیله مورد.................... از .........................همراه ...تلفن ........... ...............................تلفن ثابت  ...................................................

 قیمت . را می پذیرم اطالعاتمنتشره در روزنامه  16/11/1411این فرم تمام شرایط مزایده مورخ ء با امضا وبازدید بعمل آورده 

ال و به حروف ری............................... ............................................. مبلغ مورد مزایده،  ضایعات بابت این شرکت  / پیشنهادی اینجانب کل

 .ریال می باشد ...................................................................................................

 نام ونام خانوادگی

            :مهر/ امضاء              تاریخ                                                                                    
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 ضایعاتلیست 

 پیشنهادی )ریال( جمع قیمت واحد هر قیمت مقدار /واحدمقدار نوع ضایعات ردیف

   222 حلقه  الستیک مستهلک 6

   1111 لیتر روغن سوخته 2

   22 عدد رینگ چرخ  3

   33 عدد کالیپر ترمز تریلر 0

چدن فلز 2    221 کیلوگرم 

   021 کیلوگرم آهن 1

   631 کیلوگرم آلومینیوم 3

چرخ کاسه 0    0 عدد 

لیتری 21 فلزی گالن 9    231 عدد 

باد کیسه 61    21 عدد 

هواکش فیلتر 66    01 عدد 

  جمع کل مبلغ  پیشنهادی
 

 

 نام و نام خانوادگی               تاریخ 0

 مهر/ امضاء


